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Maunulan MusaaMaunulan Musaa

ja Makkaraaja Makkaraa

Moni on lapsena Monopo-
li-peliä pelatessaan tör-
männyt sanaan ”yhteis-
maa”.Yhteismaa tarkoitti
noin 1700-luvun puolessa
välissä ennen isojakojen
suorittamista kylän yhtei-
sesti hallitsemaa maata,
joka tavallisesti oli metsää.
Nykyisin yhteismaa ym-
märretään yhteisenä re-
surssina tai hyödykkeenä.

Ruotsinkieliset käyttä-
vät vielä nykyäänkin yh-
teismaa-käsitettä eli sa-
naa allmänning siirtola-
puutarhan alueista, joita

osakkaiden tulisi yhtei-
sesti hoitaa kuten WC:t,
saunat, kokoontumistila
ja keinut.

Yhteisiä resursseja tai
hyödykkeitä eli yhteismai-
ta Maunulassa ovat esi-
merkiksi Maunulan Mu-
saa ja Makkaraa -tapahtu-
ma, Maunula-äänilevy,
Maunulan viestintäväli-
neet, asukastila Maunu-
lan Mediapaja sekä Sau-
nabaarin liikekeskusta, jo-
ta Maunulan toimijat ku-
ten liiketilojen omistajat,
palveluja tuottavat yri-

tykset ja palveluja käyttä-
vät asiakkaat hyödyntä-
vät. Kerromme lehdessä
tarkemmin, miten näitä
hyödykkeitä on tuotettu
tai yhteistä resurssia on
hallittu.

Yhteismaan ongelman
ratkaiseminen on erityi-
sesti poliittisessa filoso-
fiassa tutkittu alue.Yhdys-
valtalainen taloustieteilijä
Elinor Ostrom sai Nobelin
taloustieteen palkinnon
yhteismaan hallintaa kos-
kevista tutkimuksistaan.

Lähde: Wikipedia

Maunulan yhteismaiden 
hallinnan ongelma

Maunulan Musaa ja Mak-
karaa -tapahtuma pidet-
tiin lauantaina 23.8.2014
kello 12 ja 16 välillä Sorsa-
puistossa. Esiintyjinä ta-
pahtumassa olivat Duo
Juhana ja Piitu,Åttopojat,
Punatähdet,Vanhan Piian
Pojat sekä the EU-Corres-
pondents. Åttopoikien ni-
mekkäimmät tähdet oli-
vat Mato Valtonen ja Kal-
le Isokallio.Sää ei ollut pa-
ras mahdollinen. Sadetta
tuli tilaisuuden alussa ja
lopussa, mutta tunnelma
oli täydellinen.

Idean isä on Koivikko-
tiellä asuva toimittaja Jan
Erola, joka oli lukenut
Maunulan historiakirjaa
Kaupunginosa Keskus-
puiston kainalossa. Siinä
oli tarinaa 1980- ja 1990-
luvuilla vietetystä Mau-
nulan Musaa ja Makka-
raa -tapahtumasta. Ta-
pahtuman oli aikoinaan
perustanut Kultuuri-
asiainkeskuksen alue-
työntekijä Mauri Lehto-
virta.Tavoitteena oli tuol-
loin kasvattaa Maunulan
yhteishenkeä ja parantaa

viihtyvyyttä.
Idean toteutus käyn-

nistyi toukokuun lopulla
Jan Erolan Maunulan ko-
tisivujen kautta lähettä-
mästä viestistä Maunula-
Seuralle, josta kehkeytyi
järjestävä taho.Jan Erola
toimi tapahtuman taiteel-
lisena johtajana ja organi-
soi tarvittavat luvat ynnä
muut tarvittavat asiat ku-
ten soittolavan, WC:t ja
roskikset ja tilaisuuden

Maunulan Musaa 
& Makkaraa
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